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ترجمة

روبرت زيتالر :حنين ال شفاء منه
يزن الحاج
كـ ــانـ ــت سـ ـن ــة  1983تـ ـحـ ـم ــل مـ ـف ــاج ــأة
ُصاعقة للمشهد الروائي العربي حني
نـشــرت فــي مجلة «الـكــرمــل» فصول من
رواي ـ ــة ً ال تـ ــزال إل ــى ال ـي ــوم (وسـتـبـقــى)
ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة.
تلك الــروايــة كــانــت «الـتـيــه» ،أول أجــزاء
ّ
خماسية «مــدن املـلــح» للمبدع الراحل
عـبــد الــرح ـمــن مـنـيــف .م ــن ب ــن عـشــرات
األمكنة والشخوص واألفكار املتداخلة
ّ
شخصية
الـعــديــدة ّفــي امللحمة ،بقيت ّ
متعب الهذال في الذاكرة مع أنه اختفى
منذ الثلث األول مــن «الـتـ ّيــه» ولــم يعد
ب ـعــدهــا .ك ــان مـتـعــب الـ ـه ــذال ه ــو األم ــل
فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر مـ ــا س ـي ـب ـقــى ع ـص ـ ّـي ــا عـلــى
الـتـغـيـيــر .ك ــان ال ـح ـلــم املـسـتـحـيــل .كــان
صــدى س ـتـ ّ
ـردده الـصـحــراء على ال ــدوام
وهي تتألم من الفاجعة التي سيطرت
ع ـل ـي ّـه ــا وغ ـ ّـي ــرتـ ـه ــا كـ ـلـ ـي ــا .كـ ـ ــان مـتـعــب
ال ـه ــذال كـيـخــوتــه م ــدن امل ـلــح .ورب ـمــا لم
ت ـكــن ت ــراج ـي ــدي ــاه ال ـف ـع ـلـ ّـيــة ه ــي الـنـفــط
وتـغـ ّـيــر مـعــالــم امل ـكــان ال ــذي يحمله في
قـلـبــه ك ــوش ــم ،ب ــل ف ــي كــونــه وح ـي ـدًا بال
سانتشو بانثا.
ك ـ ــان س ــان ـت ـ ّش ــو س ـي ـض ـبــط إيـ ـق ــاع ه ــذا
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ألنـ ـ ـ ــه الـ ـشـ ـخـ ـص ـ ّـي ــة األصـ ـل ــح
ل ــذل ــك الـ ــزمـ ــن .ك ـ ــان س ـي ــرض ــخ لــوحــش
اآلل ــة مــن دون أن ينسحق أم ــام ــه .كــان
سـيـحــاول الـتــأقـلــم مــع الــوضــع الجديد
م ــع اح ـت ـفــاظــه ب ــال ـش ــروط ال ـت ــي تـبـقـيــه
م ـخ ـت ـل ـف ــا ف ـ ــي ج ـح ـي ــم ال ـ ـت ـ ـمـ ــاثـ ــل .ك ــان
س ـي ـب ـقــى ح ـي ــا ع ـل ــى األق ـ ــل م ــن دون أن
ّ
كان سيعيش على
يكون مجرد ضحيةّ .
ّ
ال ــذك ــري ــات ال ـتــي سـتـمــثــل نـقـطــة قــوتــه.
ك ــان ،بـبـســاطــة ،سـيـحــاول الـتـحـ ّـول إلــى
صــور ٍة أخــرى مــع إبقائه على الجوهر
ذات ــه .كــان سيتحول إلــى شخص آخــر،
باسم آخر ،وسينتقل إلى مكان وزمان
م ـخ ـت ـل ـف ــن .ك ـ ــان س ـي ـص ـبــح ش ـخ ـصـ ّـيــة

مختلفة في رواية أخرى .كان سيصبح
أندرياس إيغر في رواية «حياة كاملة»
ّ
للنمساوي روبرت زيتالر التي صدرت
أخ ـي ـرًا بـتــرجـمــة لـيـنــدا حـســن عــن «دار
التنوير».
ّ
يتردد
«كانت تلك هي املرة األولى التي
فيها ص ــدى الـهــديــر الـعـمـيــق ملحركات
َّ
إيغر لو يهتف
الديزل ّفي الــوادي ...ود ّ
مــع [س ــك ــان ال ـقــريــة] ،إال أن ــه لـسـبــب ما
ب ـقــي جــال ـســا ع ـلــى ج ــذع ش ـجــرتــه .كــان
يشعر بالغم مــن دون أن يعرف ملــاذا».
ّ
النمساوية
هكذا تبدأ تراجيديا القرية
فــي جـبــال األل ــب بـعــد دخ ــول الـشــركــات
بآالتها لبناء سكة الحديد والتلفريك
بحيث لن تعود
وتغيير معالم املنطقة ّ
كما كانت .كان متعب الهذال سيحارب
ّ
بعصاه ونــاقـتــه ،ولـكــن أنــدريــاس إيغر
أخ ــذ وق ـتــه وه ــو ي ـحــاول اسـتـيـعــاب ما
يحدث ،وما لبث أن قرر االنضمام إلى
ال ــز ّم ــن ال ـج ــدي ــد ،وه ـتــف م ــع الـهــاتـفــن.
ل ـكــنــه ب ـقــي مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـج ـم ـيــع .بــدا
غريبًا وكــأنـ ّـه لــم يولد يومًا بــن هــؤالء
ّ
الناس ،ولكنه أدرك تمامًا بأن هناك ما
ّ
يتغير :جوهر الطبيعة .لذا بقي
لم ولن
يـ ّ
ّ
ّ
ـؤدي عمله ك ــأي عــامــل آخ ــر ،ك ــأي رقم
ّ
ّ
آخ ــر ،ول ـكــن حـيــاتــه الـفـعـلــيــة تـبــدأ حني
ينتهي العمل.
ح ــن ي ـع ــود إل ــى األرض وال ـج ـب ــال بال
آالت .حني يتالشى صوت هدير الديزل
ّ
ّ
وتـ ـع ــاود ال ـج ـب ــال ت ـنــف ـس ـهــا ،فـيـتـنــفــس
إيغر منها وفيها.
تمتد رواي ــة «ح ـيــاة كــامـلــة» عـلــى طــول
ً
شتاء هي مسيرة حياة
تسعة وسبعني
أندرياس إيغر .بدأها وحيدًا وأنهاها
وحيدًا ،وبقي بينهما وحيدًا تقريبًا .لم
يقطع وحدته إال ثالث نساءّ :
جدته التي
ماتت وهو صغير ،وماري زوجته ،وآنا
هــولــر الـتــي أد ّفــأتــه ليلة واح ــدة .بينما
ّ ْ
كان كل َمن تبقى ،حتى أعز زمالئه في
العمل أو السجن ،محطات عابرة مثل

رواية
قصيرة،
ساحرة،
تؤكد
ّ
عظ َمة
َ
األدب
النمساوي
ّ

ّ
ري ــاح تـهــز شـجــرة وحـيــدة فــي الـجـبــال.
وح ــده ــا املـ ـ ــرأة ه ــي م ــن ت ـج ـلــب الـ ــدفء
ّ
إلى صقيع أندرياس .لكن الصمت هو
أســاس كــل عــاقــات أنــدريــاس حتى مع
ّ
نـســائــه ،إذ تـعــامــل مـعـهــن كـمــا يتعامل
مــع الجبال والــوديــان والــريــاح والثلج
والليل.
ّ
يـ ـتـ ـب ــادل مـ ـعـ ـه ــن الـ ـصـ ـم ــت .وأي ـ ـ ـ ــام بــل
سـنــوات الصمت فــي روايــة زيتالر أهم
مــن ال ـكــام ك ـلــه .زيـتــالــر ب ــارع فــي رســم

ل ـح ـظــات ال ـص ـم ــت ،ح ـيــث ال ن ـس ـمــع إال
ّ
ّ
التنفس ،ولكنه يكفينا لنفهم ونعيش
ّ
ّ
الصقيعية وسكانها
حياة تلك القرية
ّ
وسياحها الــذيــن تــوافــدوا بعد انتهاء
حـ ـ ــرب هـ ـتـ ـل ــر ،وع ـ ـ ـ ــودة أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس مــن
صقيع روسـيــا التي عــاش فيها أسيرًا
عدة سنوات ،حيث قاسى أسوأ فترات
ّ
ح ـيــاتــه م ــع أنـ ــه ي ـب ــدو ل ـلــوه ـلــة األول ــى
ضمن الطبيعة ذاتها.
ّ
الـ ـثـ ـل ــج وال ـ ـج ـ ـبـ ــال وال ـ ـص ـ ـق ـ ـيـ ــع .ولـ ـك ــن

ذل ــك ال ـص ـق ـيــع ال ــروس ـ ّـي يـخـتـلــف كليًا
ع ــن ص ـق ـي ـعــه ال ـح ـم ـي ــم .هـ ـن ــاك وص ـلــت
تراجيديا أندرياس إيغر إلى أقصاها،
فـبــدأ ّ
ينمي الحنني داخـلــه بحيث بات
ّ
خبيرًا بــه حــن عــاد إلــى قريته ،وعلمه
ّ
للسياح.
ع ــاش أن ــدري ــاس إي ـغــر حـيــاتــه مــن دون
لشيء أو شخص أن يكسره.
أن يسمح
ٍ
وحــدهــا الطبيعة كـســرتــه حــن حرمته
من ماري بعدما انهار بيته في السيل
ّ
الجليدي.
ّ
ـان ه ــذا ال ـب ـيــت ع ــش مـ ــاري وق ـبــرهــا.
كـ ّ
وألن ـ ـ ـ ــه كـ ـ ــان مل ـ ـ ــاري وح ـ ــده ـ ــا ،لـ ــم ُي ـع ــد
أنـ ــدريـ ــاس بـ ـن ــاء ه وب ـق ــي ي ـغـ ّـيــر أمــاكــن
ن ـّـوم ــه ب ــا اس ـت ـق ــرار ك ــأي س ــائ ــح .ومــع
أن ــه بـقــي قــويــا ظــاهــريــا ،حـيــث ّال ت ــزال
وقفته الراسخة هي ذاتها ،إال أنه أدرك
ّ
ّ
مجرد
أن الزمن قد هزمه أخيرًا ،وتركه
شـجــرة مـتــآلـكــة مــن ال ــداخ ــل ،فانسحب
ليمضي سنواته األخيرة وحيدًا .وهنا
ّ
ب ــدأ أن ــدري ــاس الـ ـك ــام ،وك ـ ــأن الـصـمــت
ف ــي امل ــاض ــي ك ــان وسـيـلـتــه لـلـنـجــاة ،أو
وس ـي ـل ـتــه مل ـق ــارع ــة ال ـط ـب ـي ـعــة ،أمـ ــا اآلن
فلم يبق إال الكالم .صــار مثل الجميع،
يتحدث ويتحدث ويتحدث ،حتى لو لم
يكن يخاطب إال نفسه.
روايــة «حياة كاملة» هي أولــى روايــات
ُ
زيـ ـت ــال ــر الـ ـت ــي تـ ـت ــرج ــم إل ـ ــى ال ـع ــرب ـ ّـي ــة،
وهــي أول ــى تــرجـمــات لـيـنــدا حـســن عن
ّ
األملانية .كانت الــروايــة قد وصلت إلى
القائمة القصيرة لـجــائــزة «م ــان بوكر
الــدولـ ّـيــة» عــام  ،2016وحققت حضورًا
كبيرًا بالرغم من عدم فوزها بالجائزة.
يكتب زيتالر ببراعة وتكثيف مدهشني،
ول ــذا حـفــر مـكــانــه ب ـجــدارة بــن روائـ ّـيــي
العقدين ّ
ّ
األلفية.
األولني من
«حياة كاملة» روايــة قصيرة ،ساحرة،
َ
ّ
ـظـ َـمــة األدب ال ـن ـم ـسـ ّ
ـاوي ال ــذي
ت ــؤك ــد عـ
عاد بقوة في السنوات األخيرة تأليفًا
وترجمة.

فكر

طارق محمد شحرور ...تطبيقات على المنهج
نصور
حسن ّ
ف ــي امل ـن ـه ــج ،ال ت ـض ـيــف دراسـ ـ ــة ط ــارق
مـحـمــد ش ـح ــرور «ع ــن ال ـ ــروح والـنـفــس
وامل ـعــرفــة ف ــي الـتـنــزيــل الـحـكـيــم :ق ــراء ة
م ـ ـعـ ــاصـ ــرة» (دار ال ـ ـسـ ــاقـ ــي) م ـس ــائ ــل
جـ ــوهـ ـ ّ
ـريـ ــة إلـ ـ ــى نـ ـظ ــري ــةِ أب ـ ـيـ ــه م ـح ـمــد
ش ـح ــرور (مــوال ـيــد دم ـشــق ـ  )١٩٣٨في
ّ
ق ـ ـ ــراء ة ال ـ ـقـ ــرآن .ع ـل ــى أن اإلضـ ــافـ ــة فــي
الـ ــدراسـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،م ــوض ــوع امل ـق ــال،
تتأتى من تطبيقات على تلك النظرية.
ّ
تطبيقات تــؤدي إلــى خالصات تتصل
ب ـم ـحــاولــة ت ـصــويــب ب ـعــض املـغــالـطــات
ّ
الحداثية عن النفس اإلنسانية
املعرفية
فــي شقها املـعــرفـ ّـي .واملعيار هــو قــراء ة
معاصرة للقرآن.
تتمحور املنهجية ،أســاســا ،كـمــا صــار
ش ــائـ ـع ــا ،عـ ـل ــى مـ ـس ــأل ــة نـ ـف ــي ال ـ ـتـ ــرادف
ال ـل ـغـ ّ
ـوي فــي م ـف ــردات الـتـنــزيــل الحكيم.
ثـ ـيـ ـم ــة غـ ـف ــل عـ ـنـ ـه ــا مـ ـعـ ـظ ــم امل ـف ـس ــري ــن
الـ ـت ــراث ـ ّـي ــن .ن ـف ـ ُـي ال ـ ـتـ ــرادف ه ــو مــدخــل
ج ــوه ـ ّ
ـري ل ــوض ــع اآليـ ـ ــات ف ــي نـصــابـهــا
ّ
املفاهيمي لناحية بـنــاء تـصـ ّـور شامل
ومعقول عن اإلنسان ومداركه املعرفية.
ّ
تصور يالئم الحقيقة القرآنية الشاملة
ّ
وي ـص ــح ــح ب ـعــض ال ـش ــوائ ــب ف ــي ضــوء
الحقبة العلمية املعاصرة.
ّ
األكاديمي في
ربطًا باختصاص املؤلف
الطب النفسي ،تحاول هذه التطبيقات
ّ
التباسات في فهم النفس اإلنسانية
فك
ٍ
ّ
املعرفي باإلحالة إلى
وطــرائــق إدراكـهــا
َ
ّ
ُ
ّ
يقيم اإلنسان
القرآني .تصور
التصور
ك ـن ـق ـط ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــران األهـ ـ ـ ــم (ق ـ ـ ـ ـ ــرآن) بــن
ّ
الطبيعة والوحي املنزل.
الطبيعة بما هي ميكانيزمات خارجية
يـ ــدرك ـ ـهـ ــا اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان حـ ـسـ ـي ــا ب ــال ـس ـم ــع

واإلب ـ ـصـ ــار ،وم ــن ث ـ ّـم ي ـقــوم بترجمتها
أو فـ ّـك تشفيراتها عبر ال ـفــؤاد (السمع
ـدات
واألب ـ ـ َصـ ــار واألفـ ـ ـئ ـ ــدة) إلـ ــى ت ـج ــري ـ ٍ
م ـتــواضــع عـلـيـهــا .ال ـت ـجــريــدات ه ــي من
نتاج نفخة الروح التي انماز بها العاقل
عن غير العاقل ،ذلك من جهة .والوحي
ّ
املـ ـن ــزل أو ال ـت ـنــزيــل ال ـح ـك ـيــم ،م ــن جهة
أخرى ،بما هو حقيقة ّ
كلية تالئم أحوال
اإلنـ ـس ــان ك ــاف ــة وت ـطــابــق ال ـع ـلــم اإلل ـه ــيّ
باألشياء واملسائل في ذاتها.
فــي ضــوء هــذه ال ـقــراءة ،يصير بإمكان
السردية القرآنية أو التنزيلية استيعاب
مـعـظــم م ــا تـظـهــره ال ـن ـظــريــات الـحــديـثــة
املـتـعـلـقــة بــامل ـعــرفــة اإلن ـســان ـيــة (نـظــريــة
امل ـع ــرف ــة) أو ب ــامل ـي ــول الـعـمـيـقــة لـلـكــائــن
وت ـق ـس ـي ـمــات ـهــا الـ ـت ــي ت ــؤس ــس ل ــدواف ــع
اإلن ـس ــان .فــالـنــص مكتمل فــي عـلــم الله
الكامل وليس على البشر ســوى إعــادة
ق ــراء ت ــه أو تـفـكـيـكــه ل ــرف ــع أي تـنــاقــض
ظ ــاه ــري م ـف ـت ــرض ق ــد ت ـن ـت ـجــه الـحـقـبــة
امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة .ن ـت ـح ــدث إذن عـ ــن حــرك ـيــة
للمعنى .حــركـ ّـيــة هــي فــي ذاتـهــا مصدر
اإلعجاز.
تـعـيــد ه ــذه ال ـق ــراءة تفسير ال ـق ــرآن بما
يشبه إزاحة معظم التفسيرات التراثية،
ّ
ألن ـهــا قـ ــراءة تـسـتــوعــب ك ــل م ــادة العلم
ّ
ً
في سياق مرتب ومقلم جديد .فمثاال ال
ّ
حصرًا ،ال يعني لفظ «الــســوءة» الــوارد
ذك ـ ـ ــره فـ ــي آي ـ ـ ــات خ ـ ـ ــروج وه ـ ـبـ ــوط آدم
وحــواء من الجنة «العورة» أو األعضاء
التناسلية البشرية بحسب التراثيني.
الـ ـس ــوءة ،ه ـن ــا ،تـعـنــي امل ـ ــوت .املـ ــوت أو
إدراك حتمية امل ــوت هــو ال ـس ــوءة التي
داراهــا الله عن آدم وحــواء .وإذ أكال من
ثمر الشجرة بإغواء من الشيطان بفكرة

تصويب
مغالطات
معرفية
عن النفس
اإلنسانية

الـخـلــود ،فــإن حتمية امل ــوت قــد تكشفت
ل ـه ـمــا .فــال ـه ـبــوط ه ــو اس ـت ـق ــال نـسـبـ ّـي
عن رعاية الله الكاملةّ ،أمــا الخروج من
الـجـنــة فـهــو التكليف .فــي سـيــاق كـهــذا،
يمكن فهم مصطلح كاللباس «يــا بني
آدم ق ــد أن ــزل ـن ــا ع ـل ـي ـكــم ل ـب ــاس ــا ي ـ ــواري
ســوآتـكــم ( »)...بــأنــه ن ـكــران امل ــوت الــذي
ً
ي ـح ـص ــل ،ج ـ ــدال ب ــن اإلن ـ ـسـ ــان ون ـف ـســه.

وهو الزم في تشكل قسم الالوعي عند
اإلنسان في مرحلة التكليف.
بطبيعة الحال ،يمكن ربــط هكذا قــراءة
بــأحــوال ومــراتــب الـنـفــس وتحقيباتها
م ــن مــرح ـلــة بــدائ ـيــة ل ـيــس فـيـهــا ج ــدل ـ
ً
بـحـســب ش ـح ــرور ـ ـ ـ وص ـ ــوال إل ــى حقبة
الـتـعــامــل بــالـجــدل والتكليف فــي حقبة
النص املكتمل «وكان اإلنسان أكثر شيء

ً
ج ـ ــدال» .ه ـنــا ،يـصـيــرَ م ــن املـمـكــن إع ــادة
ْ
ترتيب السياقات الخلقية لإلنسان في
إط ـ ــار ي ــزي ــل أي ت ـنــاقــض م ـف ـتــرض بني
كشوفات علمية حديثة وقراءات تراثية
معينة .فالكائن الـبـشــري ،قــد وجــد في
م ــرح ـل ــة أولـ ـ ــى وج ـ ـ ــودًا ف ـيــزيــائ ـيــا عـلــى
األرض ،ثــم حــدثــت نفخة الـ ــروح ،وهــي
ّ
بث القدرة فيه على التجريد عبر تعلم
ً
األسماء ،ومن ثم احتاج تأهيال خاصًا
مــن الـلــه فــي الجنة ثــم مرحلة االعتماد
على النفس.
ُ
ن ـظ ـ ّ
ـري ــا ،ت ـك ــاد ن ـظ ــري ــة مـحـمــد ش ـحــرور
ُ
ت ـكــون ن ــاج ــزة .فــي امل ـقــابــل ،وم ــن وجهة
تـطـبـيـقـ ّـيــة ،يـبـقــى ال ـن ـ ّـص ال ـق ــرآن ـ ّـي بــابــا
م ـف ـتــوحــا لـلـفـهــم وإلمـ ـك ــان تـفـكـيــك تلك
ال ـتــرادفــات الـلـغــويــة فــي سبيل تشكيل
أرضية مفهومية تستوعب ما يمكن أن
ّ
يجد على صعيد املعرفة (ق ــراءة طارق
محمد شـحــرور) .على أن قــراءة مماثلة
ت ـظ ــل واقـ ـع ــة ف ــي م ـع ـض ـلــة الـ ــرؤيـ ــة إل ــى
الـنــص عـلــى نـحــو يـطـمــس ،ب ـقــدر ،فكرة
ً
أســاسـيــة فــي كــونــه ،أص ــا ،نـصــا لغويًا
ج ـمــال ـيــا ذا ش ـح ـن ــات ت ــأوي ـل ـي ــة عــال ـيــة.
نـ ّـص ال يــركــن لتفسيرات وحساسيات
ن ــاج ــزة ف ــي ن ـف ــس املـ ــريـ ــد .وهـ ــي قـ ــراءة
قــد تضمر خطابًا سكونيًا ميكانيكيًا
لناحية االطمئنان الكامل لكونه نصًا ذا
طبقة واحــدة قد ألـ ّـم بالحقائق العلمية
فــي كــل عصر ،ويكفي فــك شيفرة اللغة
للكشف عنها .إنها معضلة الغفلة عن
كــون الـقــرآن ّ
نصًا مركبًا مــن مستويات
تــأويـلـ ّـيــة شـعـ ّ
ـوريــة مـتـعــددة ومتداخلة
ال يـمـكــن حـصــرهــا أفـقـيــا عـبــر ف ــك لعبة
ال ـت ــرادف ال ـل ـغــوي ،فـقــط فــي سـبـيــل ردم
ّ
الحضارية مع حداثة أو مابعد
الفجوة
َ
حداثة مفترضة.

